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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل رب العالمين و صلي الحمدهّلل»                                                                        

 جلسه گذشته خالصه
وِ ّش دٍ تَد ٍ دلیل دٍم لضٍم دٍس  دلیل اٍل لضٍم خلف. اهش روش ضذلشتت دس هتؼلك  اهتٌاع اخز لصذ دلیل اص دالئل لائلیي تِ دٍ

 .تاطل ٍ هحال ّستٌذ

اص ًیض ًسثت تِ اهش هؼٌا ًذاسد ٍ  اهش ًثاضذ لصذ تاٍ آًزا وِ لصذ اهش هتَلف تش حثَت اهش است  اص هستذل هی گَیذ: دس دلیل اٍل

الصهِ اش آى است وِ خَد اهش دس هتؼلك اهش اخز ضَد اگش لصذ اهش  ،گیشدتؼلك اهش ًیاصهٌذ یه هتؼلك است تا تِ آى  آًزا وِ خَد

  .هتَلف تش اهش است ٍ ایي خلف استوِ لصذ اهش ایي است ها حالیىِ فشض دس  ،تش لصذ اهش هتَلف ضَد

 .پیص تیایذ ضَد ًتیزِ اش ایي است وِ خالف فشضك اخز چِ لصذ اهش دس هتؼلى تش هتؼلك است ٍ چٌا گفتین اهش هتَلف صیشا

 صیشا الصهِ اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش ایي .الصم هی آیذ دٍس اخز ضَد اگش لصذ اهش دس هتؼلك اهشوِ است تیاى دٍس ًیض ایٌگًَِ 

 . ضَد تش لصذ اهش دس حالیىِ لصذ اهش هتَلف تش اهش استست وِ اهش هتَلف ا

 .استل یىساى ٍ هطتشن پاسخ تِ ایي دٍ دلی

 اساس ّش دٍ احتوال تیاى هیىٌین:پاسخ سا تش  تَاى تفسیش وشدتا دٍ ًگاُ هی تِ طَس ولیسا ىِ حىن ٍ اهش ٌتا تَرِ تِ ای

طثك ایي  هَلی ٍ آهش است. اهش ٍ حىن سا یه هسالِ ٍالؼی تذاًین یؼٌی اسادُ ًفساًی وِ لائن تِ ًفساحتوال اٍل ایي تَد وِ 

ًیض ٍ تصَسی ٍرَد خاسری هتؼلك ًیست تلىِ ٍرَد رٌّی  ،اهش تش آى هتَلف استوِ آًچِ  پاسخ دادین ٍتیاى وشدینل احتوا

اص صلَٓ ًیض دس تؼلك یه ٍرَد رٌّی  الصم ًیست اٍل صلَٓ خاسرا هحمك ضَد تا اهش تِ آى تؼلك گیشد تلىِیؼٌی  .وفایت هیىٌذ

 ٍ تىلیف وفایت هیىٌذ. اهش تشای وٌذ ٍ ضشایط ًواص سا تصَس لی هزوَػِ ارضاءَس وِ هامذه ّویياهش ًیض وفایت هی وٌذ. یؼٌی 

ضخص آهش ٍ  پس .ًیض تطَد م اهش تصَس لصذ االهشاسد دس هماوافی تاضذ چِ اضىالی د اهش تشای تؼلكٌی اگش ٍرَد تصَسی ٍ رّ

ٍسی ًذاسد هحز اتیاى وٌیذ ٍ ایيهي ا تِ لصذ اهش تىثیشٓ االحشام سایْا الٌاس سوَع ٍ سزَد ٍ ذ تگَیذ: ًهیتَااهش وٌٌذُ ٍ ضاسع 

  .سا هالن لشاس دّیناهش َد خاسری آیذ وِ ها ٍرهحزٍس دٍس ٍ خلف دس صَستی پیص هی تلىِ 

ًِ اضىال دٍس پیص هی آیذ ًِ  دَالؼی ٍ اهش ٍالؼی دس ًظش گشفتِ ضپس طثك احتوال اٍل وِ حىن ٍ اهش تِ ػٌَاى یه هسالِ ٍ

  .اضىال خلف
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ضوي ٍ الثتِ اوخش هتاخشیي لائل تِ ایي هطلة هی تاضٌذ تلىِ یه حمیمت اػتثاسی است. ٍالؼیت ًیست داسایحىن دسایي احتوال  

 اختالفی وِ دس ایي رْت تا ّن داسًذ.

 ؟رَد اػتثاسی تذاًین آیا تاص هطىل دٍس ٍ خلف پیص هی آیذ یا ًِدس فشضی وِ ها حىن ٍ اهش سا یه هَ حال تثیٌین

اػتثاسی تاضذ چگًَِ  ،تش فشض ایٌىِ حمیمت حىنلائلیي تِ اهتٌاع اخز لصذ لشتت دس هتؼلك اهش تِ ػثاست دیگش دلیل اٍل ٍدٍم 

 است. پاسخلاتل 

ّواًطَس وِ  :ٍ گفتتطثیِ وشد دس همذهِ استذاللص حىن ٍ هتؼلك حىن سا تِ ػشض ٍ هؼشٍض هستذل  ّواًطَس وِ تیاى ضذ

حال تایذ دیذ وِ آیا  .تاخش داسدحىن ّن اص هتؼلك حىن  تاخش داسد، اص رسن ٍ دیَاسوِ  سفیذی هخل اص هؼشٍض داسد ػشض تاخش

 تؼج ٍ صرش اػتثاسیتِ هؼٌای  حىن سا گشا ؟لشاس است یا ًِ اػتثاسی تذاًین آیا تاص ایي ًسثت تش ٍالؼا ها حىن سا یه هَرَداگش 

  ؟تیي ػشض ٍ هؼشٍض تَد لاتل تصَیش است آیا تاص ّن تاخش ٍ تمذم هخل آًچِ وِ تذاًین

 ،چیضیسوت ذ تِ ٍلتی وسی ضوا سا تحشیه هی وٌ .اسیی تؼج اػتث. حتًیاصهٌذ هثؼَث الیِ است ،تؼج تِ ضی تِ طَس ولی

وسی وِ دست تؼج تىَیٌی هاًٌذ  تذٍى هثؼَث الیِ هؼٌی ًذاسد. هؼٌی ًذاسد ّواًطَس وِ تؼج تىَیٌی هثؼَث الیِتذٍى  تحشیه

 ًضد صیذتؼج اػتثاسی هاًٌذ وسی وِ هی گَیذ  .، تِ سوت صیذ سفتي است هثؼَث الیِ. ایٌزا ِ سوت صیذ هی تشدتٍ ضوا سا هیگیشد 

ًیاصهٌذ هثؼَث الیِ  ًیض ، ایي صَست«ارّة الی صیذ»تِ ایٌىِ اهش هی وٌذ  ،یشدىِ خَدش دست ضوا سا تگتشٍ یؼٌی تِ رای ایٌ

هثؼَث الیِ  رٌّی ٍ تصَسی  ٍرَدهٌَط تِ تاضذ، تلىِ  تِ ٍرَد خاسری هثؼَث الیِ ،ًوی تَاًذ ایي تؼج اػتثاسیٍلی  .است

ل ایي ًىتِ اساسی دس حل ایي اضىا ٍ ِ ًضد صیذاهش هی وٌذ تشٍ ت ،س وِ تصَس هی وٌذ تَدى ضوا سا ًضد صیذامذهّویي یؼٌی  است.

اگش ایي هتؼلك  ؟اسرا هَرَد استزا خآیا هتؼلك اهش ایٌ ٍلیسوت صلَٓ تؼج هی وٌذ تِ  اگش هَلی هی گَیذ صل دس حمیتاست. 

اهش  لزا ًوی تَاًذ هتؼلك اهش تاضذ ،ًواصی وِ خاسرا ٍرَد پیذا وشدُ. حصیل حاصل هی ضذت، تَد حاصلٍرَد داضت ٍد دس خاس

 .ٍ تؼج تِ ٍرَد خاسری ًواص ًوی خَسد تلىِ تِ ٍرَد تصَسی ٍ رٌّی صلَٓ تؼلك هی گیشد

هطلة سا  ّویي  ًیض دسهَسد لصذ االهش ٍ لصذ تؼج ،رَد خاسری صلَٓ هتؼلك ًوی ضَدتِ ٍ ج اػتثاسیتؼ تا تَرِ تِ ایٌىِپس 

یؼٌی ضاسع هی  .هش ًیض ّویٌطَس استلصذ ا ،هثؼَث الیِ ًیست تَلف تش ٍرَد خاسریثاسی هاهش ٍ تؼج اػت اگشیؼٌی  .هی گَیین

 َٓالصل َاوشدُ ٍ هی تَاًذ تگَیذ الیوتِ آى هتَرِ سا  ُ ٍ اهش صلَٓسا تصَس وشدایي صلَٓ وِ  دس حالی الصلَٓ َالیوتگَیذ ا ذتَاً

اهش وافی است تا دس تصَس پیذا وٌذ تلىِ سد صادس ضذُ تاضذ تا لصذ آى هؼٌا صیشا لشاس ًیست اهش دسخا  .َٓهغ لصذ االهش تالصل

 اهش تِ الاهِ روش ضَد. تِ ػٌَاى هتؼلك وٌاس صلَٓ

 ٌذ.تسش دس هتؼلك اهش تَد هَسد لثَل ًیلصذ اه اخز پس ایٌذٍ دلیل وِ هثیي استحالِ راتی

 دلیل سوم

 .ٍس دٍس دس همام اهتخال استهطىل ٍ هحزدلیل سَم  

دس هتؼلك اهش اگش لصذ اهش گفتِ ضذ یؼٌی  رؼل تَددس هشحلِ  ًاظش تِ هطىل دٍسشق ایي دلیل تا دلیل دٍم ایي است وِ دلیل دٍم ف

اهش ّن هتَلف تش لصذ  ضَد دسحالی وِهتَلف تش اهش  اص ًاحیِ اهش وٌٌذُ ٍ دس همام رؼل  لصذ اهش اخز ضَد الصهِ ش ایي است وِ

  .تاضذاست ٍ ایي دٍس هی اهش 

 .اهتخال وٌذ اهش سا ًوی تَاًذ ذ ٍ هىلفىلف تَرَد هی آیدس هَسد هاها ایٌزا اضىال دٍس 
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لذست تش اهتخال  ،یؼٌی دس صَستی وسی هی تَاًذ اهش وٌذ وِ هاهَس .است اهش اهش تِ طَس ولی هتَلف تش لذست تش هتؼلك تیاى دٍس: 

ػاهِ یىی اص ضشایط  لزا گفتِ اًذ وِ لذست.هش صحیح ًیست ضذ اساسا اتِ ػثاست دیگش اگش هىلف لذست ًذاضتِ تا .داضتِ تاضذ

ٍ اهش تِ غیش همذٍس است  ایي تىلیف اًزام تذُا اهش ضَد وِ ایي واس ستِ اٍ ٍ  اًزام واسی ًثاضذ لادس تِ اگش هىلف ٍ ستا تىلیف

  .تِ غیش همذٍس اصال صحیح ًیست

ایي لذستی وِ تِ اهش صَست تگیشد ٍ تا تاضذ تِ تىلیف تمذم تش تىلیف داسد ٍ لثل اص اهش تایذ هىلف لادس  ،تِ ػثاست دیگش لذست

تشای ضشط ضشػی هخل استطاػت  ًِ ضشط ضشػی.ػٌَاى ضشط ػوَهی تىلیف تیاى ضذُ است تِ ػٌَاى ضشط ػملی روش ضذُ است 

   .ٍرَب هی آیذ آهذاستطاػت ایي ضشط  ّش ٍلت ییؼٌ ػتشط استطاٍلتی هی گَیٌذ  وِ حذ ٍارة است تِ ضحذ است یؼٌی 

  .لزا لذست دس ستثِ هتمذم تش تىلیف است تا لذست ًثاضذ اصال تىلیف ًیست. یاست یؼٌضشط ػملی تىلیف ، اها لذست

ایْا  ٍ تگَیذ: ط لصذ االهش سا ًیض روش وٌذایارضاء ٍ ضش ٌی ضاسع دس وٌاساالهش دس هتؼلك اهش اخز ضَد یؼ صذاگش تخَاّذ لحاال 

لذست هتَلف تش اهش ضذُ است ٍ  ایي هؼٌایص ایي است وِ  ،صذ اهش هيتِ ل ٍ سایش ضشایط سزَد الٌاس ًواص تخَاًیذ تا سوَع ٍ

ایي است وِ  ی آىاد هؼٌدس هتؼلك اهش اخز ضَ شههتَلف تش لذست تَد ٍ اگش تخَاّذ لصذ االهش اص طشفی اچَى  .ایي دٍس است

ٍ  لصذ االهش ّواًطَس وِ تیاى ضذ لطؼا هتَلف تش اهش است ٍ تا اهش ًثاضذ لصذ اهش هؼٌی ًذاسدچَى  ؛اهش ضَدتش  لذست ّن هتَلف

اهش هتَلف تش لذست تش هتؼلك اهش اگش ایي لصذ اهش دس هتؼلك اهش اخز ضَد اص آًزا وِ حال  .تایذ اهشی تاضذ تا آى سا لصذ وٌین

 ٍ ایي دٍس تاطل ٍ هحال است.  ن خَدش هتَلف تش اهش هی ضَدت وِ لذست تش هتؼلك ًّتیزِ اش ایي اساست 

 «ٍالحوذهلل سب الؼالویي»
 


